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Luiz FernandoFerrari é o novo
diretorComercial, deMarke-
ting eDesenvolvimento deNe-
gócios paraTransportes da
AlstomBrasil. Ele trabalhou
seis anos naAlcatel comodire-
tor-comercial da área de Inte-
graçãoeServiços para aAmé-
ricaLatina. Tambémfoi diretor-
comercial naCMWEquipamen-
tos, companhia adquirida em
1997pelaAlstom, na qual
acompanhouprojetos para a
indústria ferroviária.

NegóciosWireless
temnovadiretora

Aexecutiva daSiemensAdria-
naFerreira acabadeassumir a
direçãodaUnidadedeNegó-
ciosWirelessModules para o
Mercosul, no lugar deGustavo
Ladeira, transferido para outra
áreada empresa. Antes disso,
Adriana atuounaDivisãode
Comunicações e foi responsá-
vel pelaDiretoria deNegócios
deRedes IP. Ela já passou tam-
bémpela divisão deAutoma-
ção Industrial e pelaSiemens
AG, naAlemanha.

Diretorchegapara
mantercrescimento
Commais de 20anosde expe-
riência no transporte e logísti-
ca internacionais,MárioRodri-
gues foi contratado para ser o
diretor-comercial daDM, em-
presade logística. Comele, a
empresapretende continuar
seuprocesso de crescimento,
aumentandoa sua participa-
çãonomercadode transporte
e logística e investindono de-
senvolvimentodenovosprodu-
tos e serviços quepossam
agregar valor àmarca.

DM

Ocapitalhumanoem
primeiro lugar
Osucessodo executivo depen-
dede sua competência em li-
dar comaspessoas, principal-
mente comsuaequipe de tra-
balho.Numaépocaemqueo
capital humanoéomaior patri-
mônio das empresas, o geren-
ciamentodaspessoas torna-
se fundamental. Esta e outras
lições estão emGerenciando
comasPessoas, da Editora
Campus (www.campus.com.
br), um livro (360págs., R$
75) destinadoa executivos das
áreas deRecursosHumanos,
Logística eMarketing.Oautor
é IdalbertoChiavenato.

TIPOSDECOACHING

Giro

Áreacomercial
ganhareforço

● Individual:Geralmente ofere-
cido para executivos de alto
escalão, são reuniões particula-
res como coacher, que ajuda o
profissional a refletir sobre
questões do trabalho, desafios
emetas de forma individual e
focadana necessidade dapes-
soa. As reuniões realizam-se,
geralmente, a cada 15 dias.

● Coletivo:Édado, namaior
parte das vezes, para instruir
gestores a seremcoachers den-
tro de suas áreas, ou seja, repe-
tiremo coaching individual que
recebemdos consultores exter-
nos comseus subordinados.

● Metas:Oobjetivo do coa-
ching pode atingir várias áreas.
Quase sempre ele é dado para
desenvolver liderança e o rela-
cionamento comempregados,
mas outrasmodalidades come-
çama surgir, como coaching
de integração, que ajuda o exe-
cutivo quandoele é contratado
por uma nova empresa. Algu-
mas consultorias também
atuam, por exemplo, emmu-
danças de cargo, preparamo
profissional para atuar emou-
tro país ou chefiar um setor
mais complexo da empresa.

Executivosagoracontam
comconsultoriapersonalizada

CARREIRAS

Presidente não conseguiu dar novos rumos à empresa

SIEMENS

RESULTADOS–Pereira, doSerasa: “Coachingbotaodedona ferida”

Pelo método do ‘coaching’, profissionais têm um psicólogo corporativo à disposição

WagoneremxequenaGM

LIVRO

Cochilonotrabalho
nãodámais justacausa

GESTÃO

Marina Faleiros

Quando a Active, empresa que
produz softwares para fabri-
cantesdemedicamentos,come-
çou a ser assediada por compa-
nhias estrangeiras atrás de
seus produtos, de parcerias ou
até mesmo da compra de suas
ações, Marcio Moreti, diretor
de Negócios, não chamou uma
consultoriaparaavaliarocená-
rio.“Tínhamospoucaexperiên-
cia internacional e vimos que o
coaching poderia auxiliar os
executivosnestanova fase, aju-
dandoarefletirsobreasopções
que tínhamos, sem seguir um
conselho vindo de fora.”
O caso é reflexo da recente

popularização do coaching,
um método de treinamento
queconsistedereuniões indivi-
duais com executivos junto a
um consultor, para refletir e
analisar comportamentos.
“Antes o coaching só era dado
para desenvolver liderança,
mas percebeu-se que ele pode
trazer resultados para outras
áreas, como gerenciamento do
tempo, início deumnovonegó-
cio, aumento de criatividade e
até flexibilidade”,dizSilvioCe-
lestino, coacher deMoreti e di-
retor da Enlevo.
Para Moreti, o apoio dado

por este tipo de ferramenta é
tão bomque chegou a levar Ce-
lestino para a Alemanha, para
queeleassistisseaumareunião
de negócios e ajudasse no pro-
cesso. “O coachernão é umpal-
piteiro,eleajudaaquebrarcon-
vicções e a enxergar mais lon-
ge, diferente de um treinamen-
to genérico”, diz ele, que optou
porabrirumafilialdaActiveno
México e continua com o coa-

ching, mas agora para traba-
lhar outras questões.
Conforme Fausto Alvarez,

sócio-diretordaconsultoriaKe-
seberg&Partners, a demanda
para realizar o coaching é três
vezes maior hoje do que em
2004, principalmente porque
as empresas perceberamque a
ferramentapermite traçarme-
tas bem definidas. “O dinheiro
da empresa compra tudo, mas
não é fácil contratar pessoas
commuito talento emotivadas.
O coaching então ajuda a fazer
com que o gestor desempenhe
melhor e o prepara para desa-
fios no longo prazo.”
Irene Azevedo, professora

da Brazilian Business School e
diretoradaMariaca&Associa-
tes, diz que as companhias já
têmclaraavisãodeque, “muito
mais que a competência técni-
ca, são os aspectos comporta-
mentais que emperramoanda-
mento de um negócio”. O coa-
ching atua justamente nesta
área: “Ele altera ou reforça ati-
tudes que ajudam a trazer me-
lhores resultados.”
Rubens Gimael, sócio da

NeoConsulting, ressalta que o
coaching amplia a consciência
da pessoa e completa as técni-
cas aprendidas nos treinamen-
tos tradicionais. “Auxiliamuito
nareflexãoeamelhoraraquali-
dade das escolhas.”
Na Serasa, o coaching é um

processo contínuo e aplicado
há mais de três anos. Milton
Luís Pereira, diretor de Desen-
volvimentoHumano, conta que
ele é usado principalmente pa-
ra desenvolver lideranças:
“Uma das grandes finalidades
docoachingéadequarosgesto-
res à cultura organizacional e

aomodelo de gestão da empre-
sa,comharmonianarelaçãoen-
tre líder e subordinado.”
Para ele, a vantagem é que o

processo é individual e ajuda a
melhorar exatamente na área
em que o executivo precisa.
“Ele bota o dedo na ferida, vai
exatamente na questão e não é
genérico, sendomuitomais efi-

caz”,dizPereira.Osresultados
são visíveis: “Percebemos mu-
dança de relacionamento e do
climaorganizacional,oqueleva
àmaiorprodutividade,compes-
soasmaismotivadas.”
E os serviços de coaching

continuamemexpansão.ANeo-
Conusulting, por exemplo, ofe-
rece a ferramenta, sem custo

adicional, para todo executi-
vo que ajuda a contratar. “O
momento em que o gestor
chega a uma nova empresa
paraassumirumcargodeco-
mando é delicado e solitário.
Então, atuamos nesse pro-
cesso para que ele possa dis-
cutir dificuldades e suas ex-
pectativas”, conta Gimael. ●
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Em1992,comaGeneralMotors
enfrentando a pior crise finan-
ceiradesuahistória, seuconse-
lho diretor demitiu a alta admi-
nistraçãoetrouxeumgrupono-
vode executivos instruídopara
bombardearaculturadeincha-
ço damontadora.
O mais jovem deles era seu
diretor-financeiro de 39 anos,
RickWagoner, um virtual des-
conhecido fora da empresa que
ficou tão chocado quanto qual-
quer outro quando foi trazido
das operações da GM no Brasil
para um posto que geralmente
era entregue a homens uma ou
duas décadas mais velhos. Ele
ajudouacriarumplanoderecu-
peraçãoqueestancouosangra-
mento e colocou a GM de volta
na rota do lucro.

Agora, a GM está derrapan-
do de novo, e desta vez éWago-
ner,de53anos,seupresidentee
principal executivo, que está
pressionadoparasalvar tantoa
companhia como seu cargo. E
nada garante que ele o consiga.
A tendência que Wagoner
ajudouainverterhá14anosvol-
tou e se acentuou. Para 2005, a
GM reportou seu maior prejuí-
zo – U$ 10,6 bilhões – desde
1992, e suamenor fatia demer-
cadodesdeaDepressão.Eode-
clínio não terminou, o que tem
levado analistas a especularem
se a GM não estará a caminho
de pedir proteção contra falên-
cianos termosdoCapítulo 11 da
legislação americana.
AsmásnovascolocaramWa-
goner na berlinda e desperta-
ramoconselhodaGM, comseu
mais novo membro, Jerome B.
York, que é aliado de seumaior
investidor, pedindo que Wago-

ner faça alguma coisa. “Esta
éumasituaçãorealmentede-
sesperada”, disse James P.
Womack, um especialista
emeficiênciaquevemacom-
panhando aGMhá anos.
Segundoseuscríticos,Wa-
goner não conseguiu acom-
panhar as mudanças impla-
cáveis do setor automotivo e
cometeumuitos erros admi-
nistrativos. Entre eles, não
conseguiureduzircustos,fir-
mando contratos dispendio-
sos com sindicatos de traba-
lhadoresquetambémdificul-
tavamademissãodemão-de-
obra. Além disso, a GM teria
sido lenta em reconhecer a
crescente preocupação am-
biental dos americanos, e,
comisso,emadotarosveícu-
los híbrido-elétricos, permi-
tindoquerivaisestrangeiras
como a Toyota conquistas-
semvendas e publicidade. ●

Na próxima vez em que encon-
trar o segurança do prédio ti-
rando um cochilo ou o vigia de
uma empresa de olhos fecha-
dos durante a noite, não vai
adiantar reclamar. Segundo
umadecisão tomada ontempe-
lo Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT)deSãoPaulo, dormir
eventualmenteduranteotraba-
lho não é motivo para a demis-
são por justa causa de um vigi-
lante noturno.
Ocaso avaliado foi deumex-

empregadodaForte’sSeguran-
ça e Vigilância, dispensado de-
poisdeserpegodeitadonosofá,
com uma almofada sob a cabe-
ça e uma blusa cobrindo o cor-
po.ElerecorreuàJustiçaecon-
seguiu receber amulta rescisó-
ria de seu contrato de trabalho.
O juiz que avaliou o caso, Ri-

cardo Artur Costa e Triguei-
ros, afirmouqueo sono fazpar-
tedanaturezahumana.“Trata-

sedeumanecessidadebioló-
gica complexa, e não de uma
faculdade”, e ninguém “tem
controle sobre o sono”.
Marcel Cordeiro, profes-

sordeDireitoTrabalhistada
PUC-SPesóciodoescritório
Pompeu,Longo,Kignel&Ci-
pullo, estranha a decisão. “A
funçãodovigilanteestádire-
tamente atrelada à seguran-
ça do patrimônio, e se anali-
sarmos o artigo 482 da CLT,
quedefine a justa causa, é ci-
tada a desídia, que é qual-
queraçãoquecauseprejuízo
ao empregador.”
Emmaio, o TRT de Cam-

pinas deu parecer favorável
a umdemitido daBertin, nu-
maquestão envolvendoo so-
no. O funcionário alegou ter
uma jornada excessiva de
trabalhoeo juizdeclarou ser
dever da empresa dar o des-
canso necessário. ● M.F.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 mar. 2006. Economia . p. B22.




